
AM\795886SV.doc PE430.643v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2008/0193(COD)

18.11.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
48 - 137

Förslag till yttrande
Rovana Plumb
(PE428.236v01-00)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

Förslag till direktiv – ändringsakt
(KOM(2008)0637 – C7-0340/2008 – 2008/0193(COD))



PE430.643v01-00 2/62 AM\795886SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\795886SV.doc 3/62 PE430.643v01-00

SV

Ändringsförslag 48
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för 
att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för 
att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
och om åtgärder till stöd för arbetstagares 
möjligheter att skapa balans mellan 
rättigheter och skyldigheter inom arbets-
respektive familjelivet

Or. en

Motivering

Det går att utöka direktivets räckvidd tack vare den dubbla rättsliga grunden, som bland 
annat består av artikel 141.3 i EG-fördraget. Därigenom stärks budskapet till företagen att 
familjebildning berör såväl män som kvinnor.

Ändringsförslag 49
Pascale Gruny

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I rådets direktiv 96/34/EG av 
den 3 juni 1996 om ramavtalet om 
föräldraledighet, undertecknat av Unice, 
CEEP och EFS11, fastställs minimikrav 
för att hjälpa arbetande föräldrar att 
förena sitt arbete med sitt föräldraansvar.
Den 18 januari 2009 ingick emellertid 
arbetsmarknadens parter ett avtal, och ett 
förslag till direktiv är under utredning. 
________________
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1 EGT L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. fr

Motivering

Rådets direktiv 96/34/EG utgör ett ramavtal mellan BusinessEurope (UNICE), CEEP och 
EFS om föräldraledighet och är ett viktigt tillägg till direktivet om ändring av 
direktiv 92/85/EG i och med att det fastställer minimikrav som ska hjälpa arbetande föräldrar 
att förena sitt arbete med sitt föräldraansvar. Det måste dock påpekas att arbetsmarknadens 
parter ingick ett avtal den 18 juni 2009 och att ett förslag till direktiv är under utredning, 
vilket åter skulle aktualisera ramavtalet.

Ändringsförslag 50
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn
till att kompletterande mammaledighet 
som inte är motiverad av hälsoskäl 
allvarligt skulle missgynna kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 51
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn 
till att tillräckliga 
gemenskapsbestämmelser om 
möjligheterna att förena arbete och familj 
redan finns i direktivet om 
föräldraledighet, som grundar sig på en 
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överenskommelse mellan 
arbetsmarknadens parter. I många 
medlemsstater finns föredömliga 
bestämmelser som gör det möjligt att 
förena arbete och familj med hjälp av en 
kombination av mammaledighet, 
föräldraledighet, föräldrapenning eller 
andra modeller.

Or. de

Ändringsförslag 52
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn 
till att det effektivaste sättet att främja 
kvinnors återgång till arbetet inte är 
genom en förlängd mammaledighet, utan 
genom förbättrade möjligheter till 
barnomsorg, exempelvis för barn under 
tre år. 

Or. de

Ändringsförslag 53
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Mammaledighet enligt detta direktiv 
bör inte stå i motsättning till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
föräldraledighet och bör under inga 
omständligheter syfta till att kringgå 
sådana modeller. Bestämmelserna om 
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mammaledighet och medlemsstaternas 
befintliga modeller för föräldraledighet är 
förenliga med varandra och de båda 
typerna av ledighet kan räknas samman. 
De kompletterar varandra och kan i 
kombination ge bättre möjligheter att 
förena arbete och familj. 

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag framgår inte tydligt att mammaledighet och föräldraledighet är 
förenliga med varandra. De åtgärder som eftersträvas måste vara förenliga med de enskilda 
medlemsstaternas befintliga modeller för mammaledighet och föräldraledighet (t.ex. i fråga 
om sammanräkning).

Ändringsförslag 54
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen och på minst fyra veckor 
före förlossningen.

Or. el

Motivering

Det är mycket viktigt att stadga om minimiledighet före förlossningen eftersom gravida 
arbetstagare annars riskerar påtryckningar för att fortsätta jobba ända fram till 
förlossningen och därmed skulle äventyra både sin egen och barnets hälsa.
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Ändringsförslag 55
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar måste skyddas 
mot de hälsorisker som långa och 
ovanliga arbetstider medför. De får 
framför allt inte åläggas övertidsarbete, 
nattarbete eller att arbeta på söndagar 
och helgdagar.

Or. de

Motivering

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.

Ändringsförslag 56
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Vården av barn med funktionshinder 
är en stor utmaning för arbetande mödrar 
och bör erkännas som sådan av 
samhället. Eftersom arbetande mödrar till 
barn med funktionshinder är särskilt 
utsatta, bör de garanteras en 
kompletterande mammaledighet vars 
minimilängd bör fastställas i direktivet.
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Or. de

Motivering

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Ändringsförslag 57
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För en verklig jämställdhet är det 
avgörande att män tar ut en obligatorisk 
pappaledighet enligt samma bestämmelser 
som gäller för mammaledighet, förutom 
längden, så att det gradvis kan skapas 
förutsättningar för lika deltagande av 
män och kvinnor i arbets- och 
familjelivet.

Or. en

Motivering

Pappaledighet bör göras obligatorisk så att män inte utsätts för social press att inte ta ut den. 
Det är viktigt med en signal till arbetsmarknaden att män också måste vara borta från 
arbetsplatsen och sitt arbete när de får barn, och den ekonomiska verksamheten bör därför 
organiseras så att det blir möjligt med familjebildning, som inte bara är av ett stort socialt 
värde utan också är en rättighet och ett ansvar för både kvinnor och män.
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Ändringsförslag 58
Pascale Gruny

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Födelsetalen varierar från 
medlemsstat till medlemsstat. Därför vore 
det lämpligt att låta sig inspireras av 
lösningarna i de länder som har lyckats 
behålla höga födelsetal och samtidigt 
hålla kvar kvinnorna på 
arbetsmarknaden.

Or. fr

Motivering

Vissa medlemsstater har lyckats behålla både höga födelsetal och en hög sysselsättningsgrad, 
och det vore på sin plats att titta på deras modeller och låta sig inspireras av dessa för att 
behålla jämvikten mellan dessa båda tal och hålla kvar kvinnorna på arbetsmarknaden. 

Ändringsförslag 59
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna i Europaparlaments och 
rådets direktiv 2002/73/EG av den 
23 september 2002 om ändring av rådets 
direktiv 76/207/EEG om genomförandet 
av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till
anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor, omarbetat 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet.

(14) Gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar bör på grund av sin 
ömtålighet ha rätt till minst 24 veckors 
sammanhängande mammaledighet före 
och/eller efter förlossningen, varav minst 
sex veckor ska tas ut efter förlossningen.
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Or. en

Motivering

För närvarande varierar mammaledigheten mellan 8 och 45 veckor i EU:s 27 medlemsstater, 
i vissa fall med ersättning, i vissa fall utan. I vissa länder måste en ansökan om ytterligare
ledighet lämnas in om man vill fortsätta att amma barnet efter den betalda mammaledigheten. 
Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer kvinnor som nyligen har 
fött barn att om de så önskar kunna amma under en sammanhängande period på sex månader 
utan att behöva bolla med andra alternativ, exempelvis behöva visa upp läkarintyg.

Ändringsförslag 60
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det måste finnas ett lämpligt 
rättsligt skydd för personer som drabbas 
av diskriminering. Medlemsstaterna bör 
på ett sätt som är förenligt med deras 
rättssystem se till att gravida i praktiken 
kan utöva sina rättigheter. 

Or. de

Ändringsförslag 61
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör uppmuntra 
och främja ett aktivt deltagande av 
arbetsmarknadens parter för att förbättra 
informationen till de berörda och öka 
effektiviteten. Genom en sådan dialog 
mellan dessa parter kan medlemsstaterna 
få större kännedom och en bättre bild av 
det faktiska genomförandet av direktivet 
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och av eventuella problem och på så vis 
undanröja diskriminering. 

Or. el

Motivering

Arbetsmarknadens parter kan lämna ett mycket viktigt bidrag i kampen mot diskriminering. 
Genom de informationsnätverk som de förfogar över kan de bli en informationskanal för 
arbetstagare som vill veta mer om sina rättigheter och en kunskapskälla för medlemsstaterna, 
eftersom de besitter större erfarenheter av olika problem som kan uppstå. Därför är det 
viktigt att arbetsmarknadens parter deltar aktivt i en öppen dialog.

Ändringsförslag 62
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Detta direktiv syftar dessutom till att 
göra det möjligt för kvinnliga arbetstagare 
att fullgöra sin viktiga roll i familjen och 
att skapa ett särskilt och adekvat skydd för 
mödrar och barn.”

Or. it

Motivering

Den nya punkten tjänar till att framhäva den stora vikten av att kvinnliga arbetstagare kan 
uppfylla sin viktiga modersroll.

Ändringsförslag 63
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 1 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I artikel 1 ska följande punkt 3b 
läggas till:
”3b. Direktivets bestämmelser om skydd 
ska gälla för arbetstagare som är gravida 
och som nyligen har fött eller ammar 
barn födda utom äktenskapet, adoptivbarn 
eller fosterbarn.”

Or. it

Motivering

Den nya punkten syftar till att utsträcka skyddet till att omfatta kvinnliga arbetstagare vars 
barn är födda utom äktenskapet, adopterade eller fosterbarn. 

Ändringsförslag 64
Pascale Gruny

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska led a ersättas med 
följande:
”a) gravid arbetstagare: gravid 
arbetstagare, inklusive arbetstagare som 
utför avlönat hushållsarbete, som 
underrättar arbetsgivaren om sitt tillstånd 
enligt nationell lagstiftning och/eller 
praxis,”

Or. fr

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
Dessa måste uttryckligen ingå i lagstiftningen om moderskapsskydd.
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Ändringsförslag 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska led b ersättas med 
följande: 
”b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn eller den beställande modern i 
samband med surrogatmödraskap.” 

Or. el

Motivering

Det är viktigt att den beställande mamman tillbringar tid med surrogatmamman första tiden 
efter förlossningen för att lättare kunna knyta an till barnet.   

Ändringsförslag 66
Pascale Gruny

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I artikel 2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn enligt definitionen i nationell 
lagstiftning och/eller praxis, inklusive 
arbetstagare som utför avlönat 
hushållsarbete, och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis,”
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Or. fr

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
Dessa måste uttryckligen ingå i lagstiftningen om moderskapsskydd.

Ändringsförslag 67
Pascale Gruny

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska led c ersättas med 
följande:
”c) arbetstagare som ammar: arbetstagare 
som ammar enligt definitionen i nationell 
lagstiftning och/eller praxis, inklusive 
arbetstagare som utför avlönat 
hushållsarbete, och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis,”

Or. fr

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
Dessa måste uttryckligen ingå i lagstiftningen om moderskapsskydd.

Ändringsförslag 68
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 4 ska rubriken ersättas med 
följande:
”Bedömning, information och samråd”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 69
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I artikel 4 ska följande punkt införas:
”-1. I den riskbedömning som ska 
genomföras i enlighet med 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivaren 
inbegripa en bedömning av riskerna för 
manliga och kvinnliga arbetstagares 
reproduktiva hälsa.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
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andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 70
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c. Artikel 4.1 ska ersättas med följande:
”1. Arbetsgivaren skall bedöma arten, 
graden och varaktigheten av den 
exponering som arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2, och arbetstagare 
som kan antas befinna sig i något av de 
tillstånd som avses i den artikeln, utsätts 
för inom företaget eller verksamheten i 
fråga om samtliga arbetsuppgifter som 
kan medföra särskild risk för exponering 
för agenser, processer eller 
arbetsförhållanden enligt den icke-
uttömmande förteckningen i bilaga 1. 
Bedömningen får göras självständigt eller 
med hjälp av utomstående sakkunniga 
inom området skyddsåtgärder och 
förebyggande åtgärder enligt artikel 7 i 
direktiv 89/391/EEG och skall ske i syfte 
att 

– bedöma varje risk för säkerhet och hälsa 
och varje möjlig inverkan på graviditet 
eller amning för arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2 och arbetstagare 
som kan antas befinna sig i något av de 
tillstånd som avses i den artikeln,
– avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
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som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 71
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1d (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1d. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 10 i 
direktiv 89/391/EEG, ska information 
om resultaten av den bedömning, som 
avses i punkt 1, och om samtliga 
åtgärder, som ska vidtas med avseende 
på säkerhet och hälsa i arbetet, lämnas 
till arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 2 och till arbetstagare som kan 
antas befinna sig i något av de tillstånd 
som avses i artikel 2 inom företaget eller 
verksamheten i fråga eller dessas 
representanter och berörda 
arbetsmarknadsparter.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.
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Ändringsförslag 72
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1e (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 –punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1e. I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa att arbetstagarna och/eller 
deras representanter i företaget eller 
verksamheten i fråga kan övervaka 
tillämpningen av detta direktiv eller 
medverka till dess tillämpning, särskilt i 
fråga om de åtgärder som arbetsgivaren 
beslutar om och som avses i punkt 2, utan 
att det påverkar arbetsgivarens ansvar för 
att besluta om sådana åtgärder.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 73
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1f (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 –punkt 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1f. I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. Samråd med och medverkan av 
arbetstagare och/eller deras 
representanter i samband med frågor som 
täcks av detta direktiv ska ske i enlighet 
med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen där de anställda är kvinnor och män i fertil ålder. Ämnen 
som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före 
befruktningen och skadar främst embryot. Punkterna 4 och 5 läggs till eftersom det i alla 
andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om information till och samråd 
med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 74
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c. I artikel 6 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Gravida arbetstagare får dessutom 
inte utföra uppgifter som innebär att bära 
eller lyfta tungt, och inte heller farliga, 
mödosamma och hälsovådliga 
arbetsuppgifter.”

Or. it
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Motivering

Vid sidan av arbetsuppgifter som bedöms medföra risk för exponering får gravida 
arbetstagare inte heller utföra några uppgifter som innebär stor fysisk ansträngning eller 
liknande hälsofara.

Ändringsförslag 75
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. I artikel 7 ska rubriken ersättas med 
följande:
”Nattarbete”

Or. en

Ändringsförslag 76
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1h (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1h. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de arbetstagare som avses i artikel 2 
inte åläggs nattarbete [...] 
a) under de tio veckorna före 
förlossningen,
b) under resterande delen av graviditeten 
om detta är påkallat av moderns eller det
ofödda barnets hälsa,
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c) under hela amningstiden.”

Or. en

Ändringsförslag 77
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1i (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- 1i. I artikel 7.2 ska led a ersättas med 
följande:
”a) övergång till en passande arbetstid på 
dagtid,”

Or. en

Ändringsförslag 78
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1j (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1j. I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Arbetstagare som vill slippa 
nattarbete ska i enlighet med 
medlemsstaternas bestämmelser 
informera arbetsgivaren och ska, i det fall 
som avses i punkt 1b, uppvisa läkarintyg 
för arbetsgivaren.”

Or. en
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Ändringsförslag 79
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1k (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 - punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1k. I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. För ensamstående föräldrar och 
föräldrar med allvarligt 
funktionshindrade barn kan den period 
som avses i punkt 1 förlängas enligt de 
villkor som medlemsstaten fastställt.”

Or. en

Ändringsförslag 80
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1l (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 - punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1l. I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till:
”2c. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
pappor till barn under 12 månader inte 
åläggs nattarbete.”

Or. en
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Ändringsförslag 81
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Övertidsarbete
1. Gravida arbetstagare samt arbetstagare 
med barn under 12 månader får inte 
åläggas att utföra övertidsarbete.
2. Arbetstagare som ammar får inte 
åläggas att utföra övertidsarbete under 
amningsperioden om detta kan skada 
kvinnans och barnets hälsa.”

Or. en

Ändringsförslag 82
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Övertidsarbete
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
inte ska vara skyldiga att arbeta övertid 
eller att arbeta på söndagar och 
helgdagar under graviditeten och fram till 
sex månader efter förlossningen.”
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Or. de

Ändringsförslag 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 14 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

Or. de

Motivering

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Ändringsförslag 84
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
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barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen. 

barnledighet under minst 24 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen. 

Or. en

Motivering

För närvarande varierar mammaledigheten mellan 8 och 45 veckor i EU:s 27 medlemsstater, 
i vissa fall med ersättning, i vissa fall utan. I vissa länder måste en ansökan om ytterligare 
ledighet lämnas in om man vill fortsätta att amma barnet längre än den betalda 
mammaledigheten. Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer 
kvinnor som nyligen har fött barn att om de så önskar kunna amma under en 
sammanhängande period på sex månader utan att behöva bolla med andra alternativ, 
exempelvis behöva visa upp läkarintyg.

Ändringsförslag 85
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller de sista fyra veckorna 
av den period som avses i punkt 1 får ett 
system med ledighet av familjeskäl på 
nationell nivå betraktas som 
mammaledighet vid tillämpningen av 
detta direktiv, under förutsättning att 
systemet ger ett övergripande skydd för 
arbetstagare, enligt artikel 2 i detta 
direktiv, som motsvarar den nivå som 
fastställs i detta direktiv. I detta fall ska 
den sammanlagda beviljade ledigheten 
överstiga den period för föräldraledighet 
som anges i direktiv 96/34/EG.
Ersättningen för de sista fyra veckorna av 
ledighet får inte vara lägre än den 
ersättning som anges i artikel 11.3, eller 
alternativt får den motsvara den 
genomsnittliga ersättningen för de 
18 veckorna av mammaledighet, som ska 
vara minst två tredjedelar av den senaste 
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månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön enligt nationell lagstiftning, 
upp till ett tak som fastställts i den 
nationella lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.

Or. en

Ändringsförslag 86
Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller de sista fyra veckorna 
av den period som avses i punkt 1 får 
ledighet av familjeskäl som nationell 
lagstiftning berättigar till betraktas som 
mammaledighet i detta direktivs mening 
om de nationella bestämmelserna 
garanterar ett minst lika gott skydd för de 
arbetstagare som avses i artikel 2 som 
detta direktiv. I sådana fall måste den 
totala ledighetsperiod som arbetstagaren 
har rätt till vara längre än den period som 
anges i direktiv 96/34/EG. Den ersättning 
som utbetalas under mammaledighetens 
sista fyra veckor får inte vara lägre än 
den ersättning som avses i artikel 11.3. 
Alternativt får ersättningen motsvara den 
genomsnittliga ersättningen under 
mammaledighetens 18 veckor, vilken 
måste uppgå till minst 67 procent av den 
senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön enligt nationell 
lagstiftning, eventuellt med ett tak som 
fastställts i den nationella lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får fastställa vilka 
perioder som ska ligga till grund för 
beräkningen av den genomsnittliga 
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månadslönen.  

Or. de

Motivering

Om medlemsstater med något kortare mammaledighet än den som anges i kommissionens 
förslag har bestämmelser om föräldrapenning som gör det möjligt för modern att vara 
föräldraledig med goda ekonomiska villkor, bör dessa medlemsstater inte åläggas att 
dessutom införa en obligatorisk förlängning av mammaledigheten. I stället bör de 
uppmuntras att ta fram fler innovativa regler för mammaledighet. Därigenom ökas 
medlemsstaternas handlingsutrymme, vilket är i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor före och 
minst sex veckor efter födseln.
Mammaledighet ska beviljas även om 
barnet är dödfött och ska inte avbrytas 
även om det nyfödda barnet dör under 
mammaledigheten, förutsatt att 
arbetstagaren företer intyg från 
förlossningsläkare att förlossning har ägt 
rum. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. el

Motivering

Det är medicinskt belagt att de sista veckorna före födseln är av avgörande betydelse för 
fostrets utveckling, samtidigt som svårigheterna för den gravida att arbeta är ett objektivt 
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faktum. Det är dessutom rimligt att bevilja en period även om barnet är dödfött eller om det 
nyfödda barnet dör, så att kvinnan kan återhämta sig fysiskt och psykiskt. 

Ändringsförslag 88
Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor före och 
åtta veckor efter födseln.

Or. de

Motivering

Genom att fastställa när mammaledigheten ska tas ut skapar man dels ett skydd för mor och 
barn när det behövs som bäst och dels bättre planeringsmöjligheter för arbetsgivaren än med 
ett system där kvinnan själv får avgöra när ledigheten ska tas ut.

Ändringsförslag 89
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk
mammaledighet på minst två veckor som 
ska tas ut före och/eller efter
förlossningen, enligt nationell lagstiftning 
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arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

eller praxis. Medlemsstaterna har rätt att 
begränsa mammaledighetsperioden före
förlossningen.

Or. de

Motivering

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Ändringsförslag 90
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln 
och en obligatorisk ledighet på minst 
fyra veckor före födseln. Medlemsstaterna 
ska vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de arbetstagare som avses i 
artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. el

Motivering

Det är ytterst viktigt med en obligatorisk ledighetsperiod före födseln. På så vis kan ingen 
arbetstagare tvingas arbeta ända fram till slutet av graviditeten. Genom att stadga om 
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minimiledighet före födseln värnar man åtminstone hälsan hos såväl den blivande modern 
som det ofödda barnet. 

Ändringsförslag 91
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet med full lön på minst 16 veckor
efter födseln. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller efter 
födseln. De obligatoriska 16 veckorna 
gäller för alla arbetstagare, oavsett hur 
många dagar de dittills arbetat.

Or. pt

Ändringsförslag 92
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna har rätt att förlänga den 
obligatoriska delen av mammaledigheten
till högst tio veckor efter och fyra veckor 
före födseln.
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efter födseln.

Or. it

Motivering

Det främsta skyddet för kvinnliga arbetstagare måste reserveras för perioden efter födseln, 
den tid då amningen och vården av det nyfödda barnet ställer stora fysiska och psykiska krav 
på kvinnan.

Ändringsförslag 93
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln Sex veckors obligatorisk 
mammaledighet ska gälla för alla 
kvinnliga arbetstagare oberoende av 
antalet dagar de arbetat före 
förlossningen.

Or. fr

Motivering

Withouts a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.
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Ändringsförslag 94
Evelyn Regner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor före och
minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. de

Motivering

En obligatorisk ledighet före förlossningen gynnar blivande mödrars hälsa, eftersom kvinnor 
under denna period är utsatta för stor fysisk påfrestning. Stress och press på arbetsplatsen 
under de sista veckorna före födseln ökar risken för förtidsbörd och berövar de berörda 
arbetstagarna möjligheten att förbereda sig för den mycket stora fysiska och psykiska 
påfrestningen under tiden efter förlossningen.

Ändringsförslag 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om graviditeten avbryts på grund av 
komplikationer före den 28:e veckan ska 
arbetstagaren ha rätt till minst 
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sex veckors ledighet. 

Or. el

Motivering

Den kvinnliga organismen behöver rimlig tid för att återhämta sig efter en misslyckad 
graviditet.

Ändringsförslag 96
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagaren ska meddela den valda 
mammaledighetsperioden minst 
tre månader innan ledigheten påbörjas.

Or. it

Motivering

Genom kravet på att ange när mammaledigheten ska börja får företagen större möjlighet att 
planera sitt arbete, vilket gör att organisatoriska problem kan undvikas.

Ändringsförslag 97
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagaren ska meddela den valda 
mammaledighetsperioden senast 
tre månader innan ledigheten börjar tas 
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ut.

Or. nl

Motivering

Enligt föredragandens ändringsförslag 25 bör gravida kvinnor inte få åläggas att utföra 
övertidsarbete under tre månader före förlossningen. Om arbetstagaren vid ungefär samma 
tidpunkt meddelar när mammaledigheten kommer att tas ut blir det enklare för arbetsgivaren 
att ordna med tillfälliga ersättare.

Ändringsförslag 98
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid flerbarnsfödsel ska den 
mammaledighetsperiod som anges i 
artikel 8.1 förlängas med fyra veckor per 
barn.

Or. nl

Motivering

Den totala perioden av normal ledighet anges också i antal veckor.

Ändringsförslag 99
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den del av barnledigheten som om är 
förlagd före födseln kan förlängas med 

utgår
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den tid som kan förflyta mellan den 
förväntade och den faktiska tidpunkten 
för födseln utan att den resterande 
ledigheten förkortas.

Or. de

Motivering

Arbetsgivaren måste ges möjlighet att planera och kunna förutse när arbetstagaren ska 
komma tillbaka, även vid överburenhet. 

Ändringsförslag 100
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens 
särskilda behov, så att hänsyn kan tas till 
dessa.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna också fortsättningsvis ha rätt att besluta 
om detta. Det behövs inte heller någon uppräkning av exempel på fall då mammaledigheten 
bör förlängas, utan även detta är något som medlemsstaterna själva måste få besluta om.
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Ändringsförslag 101
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att 
mammaledigheten förlängs när det finns 
medicinska skäl. Denna ledighets längd 
ska anpassas till moderns och barnets eller 
barnens särskilda behov. När barn föds 
med funktionshinder ska 
mammaledigheten förlängas med minst 
8 veckor. 

Or. de

Motivering

Det behövs inga exempel på när mammaledigheten bör förlängas, utan detta är något som 
bör överlåtas åt medlemsstaterna att besluta om. Det enda undantaget gäller födseln av barn 
med funktionshinder, där ett maximalt skydd behövs.

Ändringsförslag 102
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet med full lön när 
barn föds för tidigt, läggs in på sjukhus 
efter födseln eller föds med 
funktionshinder, vid flerbarnsfödslar samt 
när modern är funktionshindrad. Den 
kompletterande ledighetens längd ska stå i 
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behov, så att hänsyn kan tas till dessa. proportion till moderns och barnets eller 
barnens särskilda behov, så att hänsyn kan 
tas till dessa. Medlemsstaterna ska också 
garantera en ledighet på 12 veckor med 
full lön vid dödfödsel.

Or. pt

Ändringsförslag 103
Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar fyra 
veckor eller mer före födseln, inte 
påverkar barnledighetens längd.”

utgår

Or. de

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det överlåtas åt arbetsmarknadsparterna i 
medlemsstaterna att fastställa lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 104
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 

utgår
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graviditeten, och som inträffar 
fyra veckor eller mer före födseln, inte 
påverkar barnledighetens längd.”

Or. de

Motivering

Punkten om att upp till fyra veckors sjukfrånvaro inte ska påverka mammaledighetens längd 
bör utgå, eftersom en sådan bestämmelse i kombination med den planerade flexibiliteten för 
uttaget av mammaledighet gör att den totala ledigheten förlängs orimligt mycket. Dessutom 
förenklas arbetsgivarens planering om det går att förutse när arbetstagaren ska komma 
tillbaka till arbetet. 

Ändringsförslag 105
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar fyra veckor
eller mer före födseln, inte påverkar 
barnledighetens längd.”

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar sex veckor
eller mer före födseln, räknas in i 
mammaledigheten.”

Or. de

Ändringsförslag 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
egenföretagare. 
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Or. de

Ändringsförslag 107
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a

Pappaledighet/gemensam mammaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetstagare vars 
hustru eller partner nyligen har fött barn 
har rätt till en sammanhängande period 
av icke överförbar, fullt betald 
pappaledighet/gemensam mammaledighet 
på minst två veckor, som ska vara 
obligatorisk och som ska tas ut efter 
hustruns eller partnerns förlossning.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att garantera att arbetstagare 
vars hustru eller partner nyligen fött barn 
garanteras en särskild ledighet som 
omfattar den outnyttjade delen av 
mammaledigheten om mamman dör eller 
är fysiskt oförmögen.”

Or. en

Ändringsförslag 108
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
Artikel 8a

Pappaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att de arbetstagare som 
nyligen blivit fäder ska ha rätt till en 
sammanhängande pappaledighet som inte 
kan överföras, med full lön i minst 
fyra veckor, varav två ska vara 
obligatoriska och ska tas ut efter födseln.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till pappan kan ta 
särskild ledighet som motsvarar den 
outnyttjade delen av mammaledigheten 
om mamman dör eller är fysiskt 
oförmögen. 

Or. pt

Ändringsförslag 109
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Förbud mot uppsägning

För att garantera att de arbetstagare som 
avses i artikel 2 ska kunna åtnjuta sina 
rättigheter till skydd av säkerhet och hälsa 
enligt denna artikel fastställs följande:
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
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utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och 
som enligt nationell lagstiftning eller 
praxis medges, samt i tillämpliga fall, på 
villkor att den behöriga myndigheten har 
lämnat sitt medgivande.
2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom 
sex månader efter den barnledighet som 
avses i artikel 8.1, ska arbetsgivaren 
skriftligen ange skäliga grunder för 
uppsägningen om arbetstagaren begär 
detta.
3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sådana 
arbetstagare som avses i artikel 2 från 
följderna av otillåtna uppsägningar enligt 
punkterna 1 och 2.
4. Mindre förmånlig behandling av en 
kvinna i samband med graviditet eller 
sådan barnledighet som avses i artikel 8, 
ska anses utgöra diskriminering enligt 
direktiv 2002/73/EG, omarbetat genom 
direktiv 2006/54/EG.”

Or. de

Motivering

En utvidgning av skyddet mot uppsägning skulle skapa stora ekonomiska och administrativa 
påfrestningar för arbetsgivaren och är inte nödvändig för att skydda de berörda 
arbetstagarnas hälsa. Medlemsstaterna bör själva få besluta om en sådan utvidgning, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen och med hänsyn till åtgärdens ekonomiska konsekvenser. 
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Ändringsförslag 110
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och 
som enligt nationell lagstiftning eller 
praxis medges, samt i tillämpliga fall, på 
villkor att den behöriga myndigheten har 
lämnat sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetsgivare inte 
av skäl som passar dem ska kunna 
avbryta mamma- eller pappaledighet eller 
särskild ledighet, och för att förbjuda 
uppsägning och förberedelser för 
uppsägning av de arbetstagare som avses i
artikel 2 under tiden mellan början av 
graviditeten och ett år efter födseln.

Or. pt

Ändringsförslag 111
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan mammaledighet som 
avses i artikel 8.1, samt till dess att barnet 
fyller ett år, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
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medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. it

Motivering

Arbetstagaren bör ha rätt till skydd under hela mammaledigheten, men skyddet bör utsträckas 
till att gälla fram tills barnet fyller ett år.

Ändringsförslag 112
Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan mammaledighet som 
avses i artikel 8.1. , om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. de

Motivering

Det skulle vara mycket svårt att bevisa eller motbevisa att en uppsägning förberetts och en 
sådan bestämmelse skapar därför rättslig osäkerhet snarare än tydlighet. 
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Ändringsförslag 113
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till
utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
minst sexton veckor efter förlossningen, 
om detta inte sker i undantagsfall av skäl 
som inte sammanhänger med deras 
tillstånd och som enligt nationell 
lagstiftning eller praxis medges, samt i 
tillämpliga fall, på villkor att den behöriga 
myndigheten har lämnat sitt medgivande.

Or. nl

Motivering

Föredraganden anger gränsen till fyra månader. Den totala perioden av normal ledighet 
anges dock i antal veckor.

Ändringsförslag 114
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fram tills 
barnet fyller ett år, om detta inte sker i 
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utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. it

Motivering

Förbudet mot uppsägning borde lämpligen gälla ända tills barnet fyller ett år, eftersom 
mödrarna är i störst behov av skydd just efter det att mammaledigheten har avslutats.

Ändringsförslag 115
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att trygga gravida eller 
ammande arbetstagares säkerhet och 
hälsa i fråga om ergonomiska 
förhållanden, arbetstid (bl.a. vad gäller 
nattarbete och ändrade 
arbetsförhållanden) och arbetstempo, 
samt för att öka skyddet mot specifika 
smittoämnen, farliga ämnen och 
joniserad strålning. Arbetsgivaren är 
bland annat skyldig att anpassa 
arbetsplatsen till behoven hos gravida 
arbetstagare eller arbetstagare som 
ammar i fråga om hälsa och säkerhet.

Or. en

Motivering

Ett av huvudsyftena med detta direktiv bör vara att skydda gravida arbetstagares hälsa och 
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säkerhet.

Ändringsförslag 116
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1 eller
inom sex månader efter den 
mammaledighet som avses i artikel 8.1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Detta ska inte 
påverka de konkreta bestämmelserna om 
uppsägning i den nationella 
lagstiftningen. 

Or. de

Ändringsförslag 117
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbjuda 
diskriminering av gravida kvinnor på 
arbetsmarknaden genom att skapa lika 
anställningsmöjligheter om kvinnorna 
uppfyller alla krav för den utlysta 
tjänsten.
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Or. en

Ändringsförslag 118
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I de fall som avses i artikel 5–7 ska de 
rättigheter som följer av 
anställningsavtalet, även i fråga om 
bibehållen lön eller rätt till motsvarande 
ersättning, säkerställas i nationell 
lagstiftning och praxis för sådana 
arbetstagare som avses i artikel 2.

Or. en

Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar.

Ändringsförslag 119
Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Sådana arbetstagare som avses i 
artikel 2 vilka utestängs från arbetet av en 
arbetsgivare som, utan att arbetstagarna har 
lämnat något läkarintyg, bedömer att de är 
icke arbetsföra, ska fram tills de börjar sin
barnledighet enligt artikel 8.2 få en 
ersättning motsvarande full lön.”

”1a. Sådana arbetstagare som avses i 
artikel 2 vilka utestängs från arbetet av en 
arbetsgivare som, utan att arbetstagarna har 
lämnat något läkarintyg, bedömer att de är 
icke arbetsföra, ska på eget initiativ 
uppsöka läkare. Om läkaren intygar att 
dessa arbetstagare är arbetsföra ska 
arbetsgivaren antingen låta dem fortsätta 
arbeta som vanligt eller ge dem en 
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ersättning motsvarande full lön fram tills 
de börjar sin mammaledighet enligt 
artikel 8.2.”

Or. de

Motivering

Genom att kvinnan uppsöker en läkare efter eget val bringas klarhet i huruvida hon verkligen 
är sjuk eller inte. Först när detta har fastställts bör ytterligare åtgärder vidtas. 

Ändringsförslag 120
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 1aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 11 ska följande punkt 
införas som punkt 1aa:
”1aa. Medlemsstaterna får anta 
förebyggande åtgärder och 
kontrollåtgärder för skydd och säkerhet 
på arbetsplatsen för gravida arbetstagare 
och arbetstagare som nyligen har fött 
barn.”

Or. en

Motivering

Stress på arbetsplatsen kan påverka psyket hos gravida och nyförlösta kvinnor, vilket kan 
påverka fostret eller det nyfödda barnet. Vi behöver kontrollåtgärder från flexibilitets- och 
trygghetssynpunkt.

Ändringsförslag 121
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3– led b
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet.”

(c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet. I undantagssituationer som rör 
omstrukturering eller genomgripande 
omorganisering av produktionsprocessen 
måste det organ som företräder 
arbetstagarens intressen alltid ges 
möjlighet att tillsammans med 
arbetsgivaren diskutera hur dessa 
förändringar påverkar arbetstagaren 
i fråga. 

Or. de

Ändringsförslag 122
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 –  led 3  – led c 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska
anses skälig när den garanterar en inkomst 
som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak 
får inte vara lägre än den ersättning som 
de arbetstagare som avses i artikel 2 skulle 
få under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska
vara en skälig motsvarighet när den 
garanterar en inkomst som minst motsvarar 
den senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön. Arbetstagare 
som är mammalediga ska få en ersättning 
motsvarande sin fulla lön, och 
ersättningen ska vara 100 procent av den 
senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön. 
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. en
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Motivering

En ersättning motsvarande full månadslön till kvinnorna är en garanti för att de inte drabbas 
ekonomiskt då de valt att bilda familj. Många medlemsstater betalar redan idag ut mellan 80 
och 100 procent av den genomsnittliga lönen under mammaledigheten. Gravida arbetstagare 
bör inte straffas ekonomiskt för att de beslutat att skaffa barn.

Ändringsförslag 123
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska 
anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak
får inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet och inte heller lägre än 
två tredjedelar av arbetstagarens senaste 
månadslön enligt nationell lagstiftning, 
där tak och referensperioder får 
fastställas av den nationella lagstiftaren.”  

Or. de

Motivering

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.
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Ändringsförslag 124
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska 
anses skälig när den garanterar en inkomst 
som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska 
anses motsvara lönen när den garanterar 
en inkomst som minst motsvarar den 
senaste månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än 100 % av den senaste 
månadslönen eller den genomsnittliga 
månadslönen för den berörda 
arbetstagaren. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.

Or. pt

Ändringsförslag 125
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt 3a ska införas:
”(3a) Mammalediga arbetstagare måste 
garanteras rätten att automatiskt komma i 
åtnjutande av alla eventuella 
lönehöjningar utan att tillfälligt behöva 
avbryta mammaledigheten för att kunna 
få del av lönehöjningen.” 

Or. en
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Motivering

Vid lönehöjningar bör mammalediga arbetstagare automatiskt få del av dessa så att de 
slipper avbryta mammaledigheten bara för att kunna få den högre lönen och därefter 
återuppta mammaledigheten. På så vis minskar och förenklas även arbetsgivarens 
administrativa arbete.

Ändringsförslag 126
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led d
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
behov.”

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2, och de 
arbetstagare som är beställande mödrar i 
samband med surrogatmödraskap, vid 
återvändandet från den mammaledighet
som avses i artikel 8 har rätt att antingen 
komma till arbetet en timme senare eller 
gå hem från arbetet en timme tidigare 
varje dag under 30 månaders tid. 
Alternativt ska deras arbetstid, med 
arbetsgivarens samtycke, minskas med 
två timmar dagligen under de första 
tolv månaderna och med en timme 
dagligen under ytterligare sex månader.
En sådan reglering ska inte påverka deras 
lön.”

Or. el

Motivering

Det är mycket viktigt och ändamålsenligt att främja ansträngningarna att förena familje- och 
yrkeslivet.  Det är dessutom ytterst viktigt att få upp födelsetalen i Europa. I ett Europa som 
åldras allt mer måste vi öka den kvinnliga sysselsättningen för att kunna ta oss an viktiga 
angelägenheter som ekonomisk hållbarhet och sociala frågor.     
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Ändringsförslag 127
Ole Christensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -4 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-4) I artikel 12 ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att på relevant 
nivå och i enlighet med nationell 
lagstiftning och de enskilda 
medlemsstaternas praxis bibehålla eller 
ingå kollektivavtal som fastställer de 
närmare bestämmelserna för att förbättra 
säkerheten och hälsan på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar.
I dessa kollektivavtal och i avtal som var i 
kraft den …* samt i alla efterföljande 
förnyelser av sådana avtal får det –
förutsatt att det allmänna skyddet av 
säkerheten och hälsan på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar respekteras (på 
de villkor och inom de gränser som 
medlemsstaterna fastställer) – införas 
ordningar och bestämmelser som skiljer 
sig från dem som avses i detta direktiv, 
under förutsättning att direktivets syften 
och principer efterlevs och respekteras.”
_____________
* EUT: Vänligen för in datum för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. da

Motivering

Flera länder har redan bättre föräldraledighetsbestämmelser än vad som föreskrivs i detta 
direktiv. I vissa medlemsstater bestäms ramarna för föräldraledigheten i huvudsak av 
arbetsmarknadens parter. Om kollektivavtal lever upp till graviditetsdirektivets principer och 
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syften bör det vara möjligt att bibehålla eller ingå sådana avtal. Detta är i linje med 
principerna för flexicurity och kommer att vara till fördel för de arbetstagare som berörs av 
direktivet. 

Ändringsförslag 128
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Följande artikel 12a ska införas: utgår
Artikel 12a
Bevisbörda

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
sina nationella rättssystem vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
svarande är skyldig att bevisa att det inte 
föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att 
deras rättigheter enligt detta direktiv inte 
har respekterats, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit en sådan 
överträdelse. 
2. Punkt 1 ska inte förhindra att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden. 
3. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
straffrättsliga förfaranden.
4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet. 
5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”
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Or. cs

Motivering

Denna föreslagna bestämmelse strider mot principen om presumtion för oskuld och rubbar 
jämlikheten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den som påstår något måste kunna bevisa 
det. Man kan inte kräva att den andra parten, som hävdar att ”ingenting har hänt”, ska förete 
bevis för att just ”ingenting har hänt”.

Ändringsförslag 129
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Följande artikel 12a ska införas: utgår
Artikel 12a
Bevisbörda

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
sina nationella rättssystem vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
svarande är skyldig att bevisa att det inte 
föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att 
deras rättigheter enligt detta direktiv inte 
har respekterats, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit en sådan 
överträdelse.
2. Punkt 1 ska inte förhindra att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.
3. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
straffrättsliga förfaranden.
4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
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utreda fakta i målet.
5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

Or. de

Motivering

Principen om omvänd bevisbörda bör inte förankras i direktivet, eftersom den leder till 
onödig byråkrati för arbetsgivaren (exempelvis genom kravet på omfattande dokumentation) 
och därmed försämrar kvinnors möjligheter till anställning.

Ändringsförslag 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Följande artikel 12a ska införas: utgår
Artikel 12a
Bevisbörda

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
sina nationella rättssystem vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
svarande är skyldig att bevisa att det inte 
föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att 
deras rättigheter enligt detta direktiv inte 
har respekterats, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit en sådan 
överträdelse.
2. Punkt 1 ska inte förhindra att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.
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3. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
straffrättsliga förfaranden.
4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet.
5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

Or. de

Motivering

Principen om omvänd bevisbörda bör inte förankras i direktivet, eftersom den leder till 
onödig byråkrati för arbetsgivaren (exempelvis genom kravet på omfattande dokumentation) 
och därmed försämrar kvinnors möjligheter till anställning.

Ändringsförslag 131
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
nationella rättssystem vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att den svarande är 
skyldig att bevisa att det inte föreligger 
någon överträdelse mot direktivet när 
personer som anser att deras rättigheter 
enligt detta direktiv inte har respekterats, 
inför domstol eller annan behörig 
myndighet lägger fram sådana fakta som 
ger anledning att anta att det har 
förekommit en sådan överträdelse.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
nationella rättssystem vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att den svarande eller 
arbetsgivaren är skyldig att bevisa att det 
inte föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att deras 
rättigheter enligt detta direktiv inte har 
respekterats, inför domstol eller annan 
behörig myndighet lägger fram sådana 
fakta som ger anledning att anta att det har 
förekommit en sådan överträdelse.

Or. nl
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Motivering

Även arbetsgivaren bör nämnas, eftersom det är antingen den svarande eller arbetsgivaren 
som avses.

Ändringsförslag 132
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet.

utgår

Or. el

Motivering

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Μέσα σε μια σχέση εργασίας που 
είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την αλήθεια ή μη των ισχυρισμών 
της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου 
εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας. 

Ändringsförslag 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12 a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
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punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet.

punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen att utreda fakta i målet.

Or. el

Motivering

På så vis garanteras effektivare skydd åt den berörda arbetstagaren.

Ändringsförslag 134
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12 a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

5. Punkterna 1–3 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

Or. el

Motivering

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων.

Μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης 
πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την 
αλήθεια ή μη των ισχυρισμών της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά 
αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την 
προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.
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Ändringsförslag 135
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i sina nationella 
rättssystem införa de åtgärder som krävs 
för att skydda enskilda personer mot 
ofördelaktig behandling eller ofördelaktiga 
konsekvenser till följd av ett klagomål eller 
alla rättsliga förfaranden som de har inlett i 
syfte att säkerställa att rättigheterna i detta 
direktiv efterlevs.”

Medlemsstaterna ska i sina nationella 
rättssystem införa de åtgärder som krävs 
för att skydda enskilda personer och/eller 
vittnen mot ofördelaktig behandling eller 
ofördelaktiga konsekvenser till följd av ett 
klagomål eller alla rättsliga förfaranden 
som de har inlett i syfte att säkerställa att 
rättigheterna i detta direktiv efterlevs.”

Or. el

Motivering

Genom att låta förslaget om skydd mot repressalier även omfatta vittnen försäkrar man sig 
om att de obehindrat kan lämna ett meningsfullt bidrag till den juridiska handläggningen av 
klagomålet utan rädsla för ofördelaktig behandling. 

Ändringsförslag 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas.
Påföljder får innefatta betalning av 
ersättning, som inte får begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns, och ska vara 

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas. 
Påföljder får innefatta betalning av 
ersättning och ska vara effektiva och
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effektiva, proportionella och 
avskräckande.

proportionella.  

Or. de

Motivering

Genom att förbjuda en begränsning av ersättningsanspråken inskränker EU 
medlemsstaternas handlingsutrymme på ett sätt som inte är förenligt med 
proportionalitetsprincipen och tvingar dem att överta detaljregleringar som inte är förenliga 
med deras nationella straffrätt. 

Ändringsförslag 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Följande artikel 12d ska införas: utgår
”Artikel 12d

Jämställdhetsorgan
Medlemsstaterna ska se till att det eller de 
organ som utses enligt artikel 20 i 
direktiv 2002/73/EG, omarbetat genom 
direktiv 2006/54/EG för främjande, analys 
och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av könstillhörighet 
ska vara behörigt även för ärenden som 
omfattas av detta direktiv, när dessa 
ärenden huvudsakligen rör 
likabehandling och inte arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet.”

Or. de

Motivering

Målet att minska byråkratin bör beaktas även när det gäller åtgärder för att göra det möjligt 
att förena arbete och familj. Att ge de nationella organen för likabehandling fler uppgifter på 
mammaledighetens område verkar strida mot det målet.
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